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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny
dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO
I.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązani
są skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek stosowania
w przestrzeni wspólnej szkoły osłonę ust i nosa.
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol przy
pokoju nauczycielskim i sekretariacie), zachowując zasady:
 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
8.

Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik.
Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie
ograniczone do niezbędnego minimum.

9.

II.

Rodzic /prawny opiekun przebywający, w sytuacji wyjątkowej, na terenie szkoły, ma
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły wyposażony jest w maseczkę zasłaniającą nos i usta.
Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, używa płynu dezynfekującego.
2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka w sekretariacie szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez
pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans
społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór
dziecka.
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza
je do rodzica/ prawnego opiekuna.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących
rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
5. Uczniowie, którzy nie korzystają z opieki świetlicowej, bezpośrednio po zakończonych
zajęciach, udają się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

